BariTransport OÜ
Juridiskā adrese: Pae tn 25-47, 11414, Tallinn, Estonia
Vienotais Reģ. Nr.: 14339676, PVN maks. Nr.: EE102047864
Norēķini: TALLINN BUSINESS BANK, SWIFT: TABUEE22, IBAN: EE100000009320059842

Partnera Transporta pasūtījums - Līguma Nr. EE/BT-1566, Pasūtījuma datums: 03.06.2020.
Pārvadātājs:
Greencarrier Freight Services Latvia SIA (Vienotais Reģ. Nr.: 48503005593, Juridiskā adrese: Ziemeļu iela 12,
Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053, Latvija)
Pasūtītājs:
BariTransport OÜ
Pasūtījuma dati:
Kravas nosūtītājs: Baltijas Elektro Sabiedrība SIA
Valsts: Latvija
Adrese: Krustpils iela 38A, Rīga, LV-1057
Kontaktpersona: Ainārs Vilciņš
Telefons: +37126399305
Datums: 05.06.2020. - 05.06.2020.
Laiks: 09:00 - 12:00
Kravas dati:
Kravas veids: Parasta krava
R-svars, kg: 3578
Tilpums, m3: 15.6
Gab.: 9
LDM: 7.6
Transporta dati:
Transporta tips: 92m
Automašīnas Nr.:
Papildus informācija:
9pll; 7.6LDM; 3578kg.
Pakalpojums
Transporta pakalpojums

Kravas saņēmējs: Ystad Bulk Terminal AB
Valsts: Sweden
Adrese: Södra Revhusvägen 1A, Ystad, SE-27139
Kontaktpersona: Jānis Šteinbergs
Telefons: +37125921853
Datums: 08.06.2020. - 08.06.2020.
Laiks: 08:30 - 09:30

PVN, %

Summa bez PVN,
EUR

PVN, EUR

Summa ar PVN,
EUR

0.00

790.00

0.00

790.00

790.00

0.00

Pavisam kopā
Kopā apmaksai

790.00
790.00

Rēķina oriģinālu un CMR sūtīt uz šādu adresi: Maskavas iela 450B, Rīga, LV-1063, Latvija
Gadījumā, ja mašīna kavējas vai netiek padota iekraušanai vai izkraušanai – tiek piemērots naudas sods, - 100 eur par katru nokavēto dienu. Prasības par dīkstāves apmaksu (100
eur/diennaktī) tiks pieņemtas izskatīšanai tikai tajā gadījumā, ja tā tiks dokumentāli apstiprināta ar atbilstošām atzīmēm CMR pavadzīmē. Šoferim jāseko iekraušanas gaitai – ja
krava tiek krauta neatbilstoši transportēšanas drošības prasībām – par to nekavējoties jāinformē pasūtītājs. Pārvadātājs atbild par kravas saglabātību un tās daudzumu no
iekraušanās brīža rūpnīcā līdz izkraušanas brīdim un kravas pieņemšanai saņēmēja noliktavā. Izmantojamai a/m ir jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī un ar visu nepieciešamo
aprīkojumu un atļaujām. Izmantojamai a/m ir jābūt CMR apdrošināšanai ar apmaksātu prēmiju. Šis pārvadājums tiek veikts saskaņā ar „Konvenciju par kravu starptautisko
autopārvadājumu (CMR)” un „Latvijas Republikas likumu par Autopārvadājumiem”. Dokumentu noformēšana un iekraušana Eiropā ne ilgāk kā 24 stundu laikā / NVS valstīs ne
ilgāk kā 48 stundu laikā. Ja kravas apjoms ir lielāks par pasūtījumā norādīto un līdz ar to mainās frakta cena, tad jaunā cena ir rakstiski jāsaskaņo ar BariTransport līdz kravas
piegādes brīdim pretējā gadījumā pretenzijas par lielāku kravas apjomu netiks izskatītas. Par atteikšanos no pasūtījuma izpildes pēc tā apstiprināšanas sods 200 eur. Par
kontaktēšanos ar kravas saņēmēju / nosūtītāju (cenu apspriešana, savu pakalpojumu piedāvāšana utt.) bez BariTransport rakstiskas atļaujas pārvadātājam tiek piemērota soda
nauda 3000 eur (trīs tūkstoši eiro) apmērā. Gadījumā, ja mašīna kavējas vai netiek padota iekraušanai vai izkraušanai – tiek piemērots naudas sods, - 100 eur par katru nokavēto
dienu, kā arī pārvadātājs atlīdzina kravas saņēmējam/nosūtītājam zaudējumus, ja tādi rodas, LAFF noteikumos noteiktajā atbildības apmērā. Pārvadājuma laikā ir jāievēro Eiropas
valstu līgumu prasības attiecībā uz transporta līdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR), kā arī jāievēro attiecīgajā teritorijā veicamajiem pārvadājumiem
piemērojamie tiesību akti, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumus.

Pasūtītājs:

___________________________

Pārvadātājs:

___________________________

Pilnvarotā persona:

___________________________

Pilnvarotā persona:
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